BELEIDSPLAN STICHTING WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN
De Stichting Wijsgerige Eindhoven, opgericht in 1933, is vanaf 15 juni 2012 statutair een
stichtingsvorm. De Stichting heeft als doel belangstelling op te wekken voor, dan wel kennis
bij te brengen op het terrein van het wijsgerig denken, op academisch niveau.
Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van cursussen,
lezingen en andere bijeenkomsten, met de mogelijkheid tot het voeren van discussie.
Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor het bijwonen van de bijeenkomsten van de
stichting. Leerlingen van middelbare scholen, in het bijzonder leerlingen met het vak Filosofie
in het eindexamenpakket, hebben gratis toegang tot alle door de Stichting georganiseerde
bijeenkomsten. Zij tracht hiermee, aanvullend op het schoolcurriculum, een bijdrage te
leveren aan de vorming van toekomstige burgers, die bezonnen en kritisch in het leven staan
en daarmee hun bijdrage aan de gemeenschap kunnen geven.
De Stichting organiseert de lezingen, cursussen en andere bijeenkomsten uitsluitend uit eigen
middelen. Iedereen kan deze doelstelling steunen door zich voor één of meerder activiteiten in
te schrijven.
Ieder jaar organiseert de Stichting voor een aanzienlijk en breed publiek circa 20 lezingen
over actuele, filosofische onderwerpen, die door filosofisch geschoolde specialisten op het
onderhavige onderwerp worden gegeven. Een cursusjaar loopt, overeenkomstig met een
college- c.q. schooljaar, van eind oktober tot Pasen van het daarop volgende jaar. De
financiële verantwoording vindt om die reden afwijkend plaats van 1 augustus tot en met 31
juli het jaar daarop. De jaarverslagen en de jaarrekeningen worden vanaf de oprichting als
Stichting in 2012 op de website gepubliceerd.
De ingeschrevenen van de Stichting krijgen regelmatig per e-mail gratis vrijgegeven teksten
van lezingen toegestuurd. Daarnaast wordt elke 5 jaar, bij wijze van lustrumvieringen, in
Eindhoven een symposium gehouden voor de bezoekers en andere geïnteresseerden over een
specifiek wijsgerig onderwerp. De Stichting beheert bovendien een kleine bibliotheek waar op
gezette tijden regelmatige bezoekers van de WKE gratis boeken kunnen inzien of lenen. Ook
door middel van donaties, schenkingen en legaten wordt de Stichting in staat gesteld op de
lange termijn genoemde doelstellingen te verwezenlijken.
De bestuursleden van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele
financiële beloning. Zij verrichten hun werkzaamheden uitsluitend als vrijwilliger.

